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چكيده
زمينه و هدف :درک مشکالت زیست محیطی و فهم اولیه آن شرط الزم براي اقدامات اساسی در جهت تخریبزدایی محیط زیست در اثر
توسعه بیرویه است .از مهمترین اقدامات آن توسعه و گسترش دانش زیست محیطی از طریق حوزههاي خدماتی دانشگاههاا و موسساات
آموزش عالی هر جامعه است که از نقشی بی بدیل در توسعه یافتگی جوامع برخوردار است .این پاووهش باه تحلیال برناماههااي آماوزش
زیستمحیطی در آموزشعالی میپردازد.
روش بررسی :روش پووهش ،توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماري اساتید و دانشجویان زیستمحیطی در داناشگااههااي کشاور
شامل  04نفر اساتید و  917نفر دانشجو میباشد .روش نمونهگیري به طور تصادفی ساده بوده که بنابر جدول کرجیسی و مورگان  054نفر
دانشجو را شامل می شد و براي اساتید از شیوه سرشماري استفاده گردید .در این پووهش از پرسشنامه پووهشگر ساخته و باراي تعیاین
روایی از نظرات صاحبنظران استفاده شد که براساس فرمول الوشه  4/8و پایایی آن براساس ضریب آلفايکرونباخ برابر  %848بهدست آمد.
تحلیل و تفسیر دادهها براساس ماتریس  IFEمیباشد.
يافته ها :با استناد به نتایج حاصل از  8قوت و  9ضاع از میاان مولفاه هااي ماورد پاووهش در اساتراتوي کناونی نظاام آماوزشعاالی،
برنامهدرسی زیستمحیطی وضعیت نسبتاً متعادل بین قوتها و ضع هاي پیشروي سازمان دارد.
بحث و نتيجهگيری :با استفاده از قوتها به منظور پیشبرد اهداف سازمان پیش میرود .اینگونه استراتوي ،استراتوي مطلوب میباشد.
واژه های کليدی :آموزش عالی ،آموزش محیط زیست ،برنامه ریزي درسی.IFE ،
 -1دانشجوي دکتري آموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور*(مسوول مکاتبات)
 -0دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور ،گروه علمی آموزش محیط زیست ،تهران
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Abstract
Background and objectives: Understand environmental problems and a basic understanding of the
requirement for substantial measures for removing environmental damage caused by the excessive
development. The most important measures of the development of environmental knowledge through
service areas, universities and higher education institutions in any society a unique role in the
development of society. In this regard, the present survey studies the analysis of environmental
education programs to identify opportunities and threats in Higher Education.
Methods: The research method is descriptive of survey type. The statistical population of the faculty
members and environmental students in the universities of the country is 40 faculty members and 719
students. The sampling method was simple random sampling. According to Karjesi and Morgan table,
250 students were enrolled and the professors used the census method. In this research, a researcher
made questionnaire was used. To determine the validity of the opinions of experts, based on the
Lavoshe formula 0.8 and its reliability, based on the alpha coefficient of Cronbach's was obtained
806%. Analysis and interpretation of the data are based on the IFE matrix.
Findings: Based on the results of 6 strengths and 7 weaknesses among the components of the current
strategy of higher education, environmental planning has a relatively balanced position between the
strengths and weaknesses of the organization.
Discussionand Conclusion: Using strengths to advance the goals of the organization. Such a strategy
is a desirable strategy.
Keywords: Higher Education, Environmental Education, Curriculum, IFE.
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مقدمه
انسان ها به جریانات اکوسیستم باراي امکاناات اولیاه و پایاهاي

موسسات آموزش عالی ارایه میکنند ،می تواند یکی از مهمترین

حیات مثل پاک سازي هوا ،تنظیم اقلایم و پوسایدگی ضاایعات

حوزههاي خدماتی در هر جامعاه محساوب شاود کاه از نقشای

براي گردش مواد مثل غااا ،ماواد دارویای و آب شایرین باراي

بی بدیل در توساعه یاافتگی جواماع برخاوردار اسات ( .)7زیارا

تفریح و خوشگارانی و زیباییشناسی بسیار وابستهاناد ( .)0-1

مهمترین رسالتهاي دانشگاهها و موسساات آماوزش عاالی در

در زمانی که جمعیت انسان کوچک بوده و تکنولوژيها محدود،

عصر کنونی دانشآفرینی و تولید داناش اسات .ضارورت داناش

محیط زیست اهمیت کمی داشت ،ولای نزدیاک باه  9میلیاارد

آفرینی در دانشگاه هاا از دو بعاد بیرونای (پاسا باه نیازهااي

جمعیت قوي و مجهز به قدرت کشااورزي ،صانعتی و تحاوالت

جامعااه) و دروناای( بهبااود کیفیاات آمااوزش ،ارتقاااي جایگاااه

اطالعااتی ،گسااترش غلبااه انسااان بار اکوسیسااتمهاااي زمااین،

دانشگاه ،افزایش درآمد و  )...قابل ارزیابی است (.)14

ارتباطااات دروناای بااین محاایط زیساات و اجتماااع را بااه طااور

این گونه شد که بشر ناگزیر گردید براي استمرار حیات خاویش

فزایندهاي روشن و واضح ساختهاند (.)3

چاره اندیشی نماید و شیوههاي متعددي را براي بهباود محایط

بنابراین باید در پی یافتن علل این تهدیدها برآمد و براي

زیست مطرح نماید .ارزیاابی باه عناوان شناساایی برناماههااي

کاستن یا از بین بردن هر یک ،دست به عمل زد .درک مشکل

متمرکز ،شایع تارین روش در عمال اسات .ارزیاابی متمرکاز در

زیست محیطی و فهم اولیه آن شرط الزم براي اقدامات اساسی

استفاده برنامهها چناین اسات کاه ارزیاابی برناماه ،جماعآوري

در جهت تخریبزدایی محیط زیست در اثر توسعه بیرویه است

سیستماتیک اطالعات در مورد فعالیاتهاا ،ویوگایهاا و نتاایج

که از مهمترین اقدامات آن توسعه و گسترش دانش زیست

برنامه براي قضاوت در مورد برنامه ،بهبود برنامه اثربخشای و یاا

محیطی است ( .)0در این میان آموزش محیط زیست بحث

اطالعرسانی به تصمیمگیري در مورد برنامههاي آینده است و به

اصلی میباشد که از ابزارهاي بسیار قوي براي کاهش و توق

وساایله ارزیااابی ماایتااوان نتااایج عماالکاارد فااردي و گروهاای

رفتارهاي مسووالنه بشري بهشمار میآید .براي این که بتوان آن

جمعیتهاي انسانی را معنا کرد و تأثیر این عملکرد را بر روش

را محقق ساخت ،ابتدا باید گروههاي هدف را شناسایی نمود و

زندگی ،کار ،تفریح و ارتباطات آنان با یکدیگر شناخت (.)11

اولویتهاي ملی و منطقهاي خود را به درستی دریافت (.)5

در این راستا روش تحلیلی بسیاري موجود است که البته

بخشی از آموزش هاي زیست محیطی ،افزایش آگاهی براي

بیشتر آنها روشهاي تحلیل وضع موجود میباشد.

وسعت و عمق چالش هاي موجود زیست محیطی می باشد.

شناختهترین این ابزارها به  SWOTمربوط میشود)10( .
هاي  SWOTبه

یکی از این افزایش آگاهیها ،اثرات خود را در کالس درس

ابزاري که براي بررسی نقاط قوت و ضع

آشکار میسازد (.)8

طور ساده درونسازمانی (درون ناحیهاي) و فرصتها و

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که یکی از مهمترین اجازاي

تهدیدهاي محیط برونسازمانی (برون ناحیهاي) میباشد و در

نهاد آموزش و از مهمترین عوامل شکلدهی جهان آیناده تلقای

مفهوم کلی ابزاري براي بهرهبرداري در مراحل مقدماتی

میشوند )9( ،به عنوان باالترین مرکز اندیشه ورزي و تولید علم

تصمیمگیري و به عنوان یک پیش درآمد در امر برنامهریزي

جامعااه محسااوب شااده و بااا حضااور و فعالیاات اناادیشمندانااه

استراتویک و در نوع کاربردي آن تلقی میشود .این روش به

متفکران ،محققان ،دانش پووهان و دانشجویان در اعتالي علمی

عنوان ابزاري براي کنار هم قراردادن یافتههاي تحلیل فشارهاي

و جهت بخشیدن به حرکتهااي فکاري ،اعتقاادي ،فرهنگای و

خارجی (فرصتها و تهدیدها) و قابلیتهاي داخلی (قوتها و

سیاسی جامعه نقشی اساسی دارند )8( .لااا توجاه باه آماوزش

ضع ها) مورد استفاده قرار میگیرد ( )13و آن را در نظامهاي

هاي زیست محیطی به ویوه از طریق خدماتی که دانشگاه ها و

اجتماعی به عنوان ابزاري در خدمت مدیریت و رهبري مورد
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توجه قرار میدهند .امروزه دیده میشود که ساختار وجودي

موضوعات مختل  ،از جمله علوم طبیعی ،مطالعات اجتماعی،

سازمانها آن چنان پیچیده شدهاند که بدون برنامهریزيهاي

آموزش مدنی و یا یکپارچگی در تمامی علوم دارد .ماهیت میان

دقیق نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند .اساس برنامهریازي

رشته اي آموزش محیط زیست به طور موثر ،مربیان محیط

بر آگاهی از فرصتها ،تهدیدها و قوت ها و ضع ها و چگونگی

زیست و یا ارزیابان را براي یادگیري از پایه ادبیات این رشته و

استفاده از فرصتها ،قوت ها و مبارزه با تهدیدها و ضع ها قرار

تجمع دانشهاي زیر ساختی آن به چالش کشیده است.

دارد (.)10



پس براي رشد و توسعه دانش زیست محیطی در دانشگااههاا،

ارزیابی برنامههاي آموزش محیط زیست به دلیل عدم به چالش

باید عوامل موثر بر فرآیند آموزش زیست محیطی را تعیین و به

کشیده شدن در اهداف و وضوح بیان برنامه ( ،)18یک گام

ارزیابی نظام آموزش عالی با استفاده از عملکردهاي آن در ارایه

انتقادي ضروري براي شناسایی نتایج و ساختار طرح ارزیابی به

آمااوزش هاااي زیساات محیطاای بااه یااادگیري دایماای و علماای

شمار میآید ،)19( .زیرا چالش هنگامی رخ میدهد که انحراف

مخاطبااان در خصااوا مسااایل و مشااکالت زیساات محیطاای

وجود دارد .اونیل معتقد است برنامه و یا اهداف و یک فعالیت

پرداخت و نقاط قوت و ضع را که از مساایل داخلای ساازمان

برنامه باید به صراحت به کلیدي از عوامل و اهداف کانونی پروژه

می باشد ،شناسایی کرد .از جمله محتواي برنامه ریزي درسای،

مرتبط باشد .)18( .با این حال ،در ادبیات برنامههاي آموزش

برنامه هاي آموزشی ،اساتید ،پروژه و  ...است کاه از مولفاههااي

محیط زیست هر دو (اهداف یا برنامه) مشخص نیست و یا

اصلی آموزش عالی میباشند.

فعالیتها با اهداف و برنامههاي گنجانیده شده هم تراز

چالش های ارزيابی آموزش محيط زيست

نمیباشد.



چالش :تنوع و زمينه



چالش :فقدان اهداف برنامه مشخص

چالش :چارچوب زمانی فشرده

آموزش محیط زیست ( )EEتعلیم کودکان و بزرگساالن براي

معموالً ارزیابی آموزش محیط زیست در یک مدت زمان نسبتاً

یادگیري هوشمندانه و تصمیمگیري آگاهانه در مورد چگونگی

کوتاه انجام میپایرد ( )17که از یکی موانع اجراي آن

مراقبت از محیط زیست میباشد .تدریس آموزش هاي محیط

بروکراسی اداري و بودجه میباشد که از رایجترین رویکردهاي

زیستی در کالسهاي درس سنتی ،در جوامع و در مکانهایی

ارزیابی به اجراي قبل و بعد از نظرسنجی میباشد ،با این حال،

مانند مراکز طبیعت ،موزهها ،پارکها و باغ وحش انجام

دادههاي نظرسنجی نشان میدهد مدت زمان براي ارزیابی اتمام

میپایرد .یادگیري در مورد محیط زیست شامل بسیاري از

برنامه از ابزارهاي محدود در تاثیر برنامه می باشد (.)04

رشتهها نظیر علوم زمین ،زیست شناسی ،شیمی ،علوم



اجتماعی ،حتی ریاضی ،زبان و هنر میباشد ،زیرا درک محیط

از آن جا که زمینه آموزش محیط زیست سابقه اي طوالنی در

زیست و سالم نگه داشتن آن ،مستلزم دانش و مهارت در

ارزیابی ندارد ،بر این اساس بسیاري از سازمانها و نهادهاي

بسیاري از رشتههاي مختل میباشد (.)15

درگیر در آموزش محیط زیست ،به عنوان نهادي آشکار و مقاوم

این تعری

چالش :مقاومت رسمی و سازمانی در ارزيابی

با توجه به بحثهاي جاري در درون رشته

فاقد فرهنگ ارزیابی میباشند(  )01که میتواند به اندازه کافی

آموزش محیط زیست در مورد این که آیا در نهایت هدف

دلیلی براي جلوگیري از ارایه احتمالی نتایج منفی ارزیابی

آموزش محیط زیست نفوذ در رفتار ،دانش و یا نگرش

آموزش محیط زیست باشد .خالصه عوامل موثر در مقاومت

یادگیرندگان از برنامه آموزش محیط زیست است ،بسیار مهم

نسبت به ارزیابی ،شامل -1 :عدم درک در مورد ارزیابی-0 ،

می باشد .هم چنین این تعری اشاره به تاثیر مثبت و تمرکز بر

شکست را به ارزیابی اولویت دادن -3 ،نگرانی از پیامدهاي

برنامههاي  EEدر عرصه آموزش رسمی ،تدریس  EEدر

احتمالی منفی ارزیابی -0 ،ماهیت نهاد یا سازمان (از جمله
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سبک مدیریت ،اقتدار براي تصمیمگیري و شخصیتهاي

مسایل و مسوولیتها و اقدامات خود در خصوا وضعیت زیست

رهبري) و  -5عدم وجود مشوق هایی براي انجام مطالعات

محیطی میباشند .در دهه هاي آینده ،افزایش پیچیدگیهاي

ارزیابی و نیز به عنوان فرع ،عدم عواقب براي اجتناب از ارزیابی

بی شمار مسایل زیست محیطی سبب شده که جامعه آگاه و

می باشند (.)00

قادر به تصمیمگیري آگاهانه گردد .ارزیابی شواهد و مدارک

فرصت برای ارزيابی آموزش محيط زيست

میتواند طراحی را براي بهبود و ارایه برنامههاي آموزش محیط



فرصت :عالقه در ارزيابی زيست محيطی

زیست و افزایش اثربخشی برنامهها براي درک فوریت از حل

از اواسط  1774انجمن آموزش محیط زیست آمریکاي شمالی

مسایل زیست محیطی و افزایش تقاضا براي ارزیابی

( 1)NAAEEدر سطح ملی به انجام پروژههایی براي برتري در

برنامهنویسی آموزش محیط زیست تسهیل نماید.

آموزش محیط زیست و نیز تولید مجموعه اي از دستورالعملها

نقاط قوت و ضعف برنامه ميان رشتهای آموزش محيط

براي کمک به ارایه دهندگان آموزش محیط زیست و

زيست

برنامههایی براي توسعه کیفیت آموزش محیط زیست اقدام

برنامه درسی میان رشته اي یک فرآیند تصمیم گیري است که

نمود .در حال حاضر دستورالعملها و توصیههایی براي ارزیابی

داراي ویوگی هاي راهیابانه یا خالق ،0رفت و برگشتی و غیر

کیفیت منابع آموزش محیط زیست ،استانداردهاي پارک زیست

خطی 5و تاملی 8است ( )05که براساس ادبیات پووهش هاي

محیطی ،توسعه حرفهاي مربیان محیط زیست و برنامههاي

اخیر نقاط قوت حاصل از برنامه هاي درسی میان رشته اي را

آموزش محیط زیست غیررسمی توسط  NAAEEنیز منتشر

چنین بیان می نمایند:

شده است که با استفاده از یک مدل منطقی به بررسی و تجزیه

نقاط قوت

و تحلیل یک برنامه آموزش محیط زیست اقدام شده است.



منابع موجود در زمینه تلفیق برنامه درسی حاکی از آن

( )03به دنبال آن براي اولین بار یک سري رسالههاي جدید

است که در دیدگاه میان رشته اي ،از نوع ادراکات

منتشر شده که نشانهي عالقه فزایندهاي در ارزیابی و شامل

ذهنی و ساختارهاي دانشی حمایت می کند که براي

توسعههاي اخیر از برنامههاي کاربردي آموزش محیط زیست و

زندگی در قرن بیست و یکم ضروري است .مهم ترین

دورههاي ارزیابی آنالین ،توسعه پایدار در آموزش محیط زیست،

امتیازي که براي رویکردهاي تلفیقی (میان رشته اي)

پیشرفت پروژه ملی آموزش محیط زیست ( ،0)NEEAPایجاد

در برنامه درسی بیان می شود ،ارتباط هایی است که

ابزار ارزیابی سازمانی ( ،3)OATخود ارزیابی ابزار به طور خاا

در پرتو این رویکردها در میان حوزه هاي مختل دانش

براي سازمانهاي آموزش محیط زیست براي افزایش پایداري

بشري ایجاد می شود ،به طوري که ،به فراگیران کمک

سازمان و توانایی براي ظرفیتسازي می باشد .)00(.بنابراین

می کند تا روابط را ببینند ،اما فراتر از آن چه حول

واضح است که جامعه براي افزایش عالقهمندي کمیت و کیفیت

محور رشته هاي مجزاست (.)08

ارزیابی آموزش هاي زیست محیطی در تالش میباشد.


فرصت :نياز برای يک جمعيت آگاه

فلسفه دانش هاي مختل

اگرچه تعداد زیادي از مردم به مباحث زیست محیطی آگاه
هستند ،اما به طور متوسط داراي درک ضعی



قدرت مند بودن فلسفه بین رشته اي ،که بر مبناي این

و محدودي از

بشري می تواند براي

شناخت پدیده ها و مساله گشایی با یک دیگر تعامل
داشته باشند و از یک دیگر بهره ببرند (.)09

1- North American Association for Environmental
Education
2-National Environmental Education Advancement
Project
3- Organizational Assessment Tool

4- Heuristics
5- Iterative
6- Reflexive
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برنامه درسی میان رشته اي اساتید را ترغیب می کند
که ماجراجویان آموزشی باشند ،ترکیب دانش را









شمسی پاپكياده و همكاران

نقاط ضعف
 رشته هاي میان رشته اي ضع

در انسجام و سمت و

افزایش دهند و موجب نزدیکی هر چه بیش تر جامعه

سویی مشترک دارد .عده اي بر برنامه هاي کل نگر و

دانشگاهی شوند (.)08

وحدت دانش تاکید می کنند و عده اي دیگر ،بر ارزش

تلفیق دانش ،آزادي پووهش و نوآوري ،پیامدهاي مهم

عملی رشته هاي بین رشته اي براي حل مسایل خاا

آموزش میان رشته اي هستند .هم چنین فراگیرانی که

تاکید می ورزند.

تحت برنامه درسی میان رشته اي آموزش دیده اند

 رشته هاي میان رشته اي از لحاظ آموزشی ،مبهم و

نسبت به آن هایی که برنامه آموزشی شان سنتی و

پیش بینی ناپایر هستند .به عالوه موفقیت دانشجویان

دیسیپلینی بوده ،در مقابل موقعیت هاي مبهم از سعه

در هر رشته تحصیلی به داشتن پایه و پیشینه قوي در

صدر بیش تري برخوردارند (. )08

آن رشته بستگی دارد.

یادگیري میان رشته اي مهارت هاي سطح باالي تفکر

 با توجه به محدودیت هاي مدت تحصیل ،ظرفیت ها،

انتقادي از جمله تجزیه و تحلیل ،ترکیب ،کاربرد و

توانایی هاي دانشجویان و کاستی هاي موجود در

ارزش یابی را پرورش می دهد .عالوه بر این ،همکاري

آموزش عالی ،دانش آموختگان این گونه رشته ها از

بین فراگیران و کارگروهی ،برقراري ارتباط میان دانش

داشتن مهارت هاي تخصصی خاا و بنیادي براي حل

و بصیرت ،تفکر خالق اصیل تر ،توسعه مهارت هاي

مسایل پیچیده بشري محروم خواهند بود.

شناختی و عاطفی ،کسب آمادگی براي ورود به عرصه

 هزینه اداره رشته هاي میاان رشتاه اي بیش تر از

اشتغال و داشتان رویکاردي تلفیقی و کل نگااار را

رشته هاي سنتی است .این گونه رشته ها تاکید بیش

می توان از نتایج کاربست یادگیري میان رشته دانست.

تري بر آموزش هاي گروهی ،مطالعات فردي و کالس

()08

ها دارد و این موضوع ،هزینه اداره دانشگاه ها را افزایش

آموزش میان رشته اي ارتباط میان مربیان را بهباود

خواهد داد (.)34 -07

می بخشد و همکاري و مشارکت هاي میان آن ها را

 میزان وسعت و گسترده بودن برنامه درسی میان رشته

افزایش می دهد ،عالوه بر این فراگیران از واحدهاي

اي یکی از مسایل عمده در این آموزش می باشد.

موضوعی لات می برند و در مجموع نگرش مثبت تري

آموزشی که داراي گستردگی زیاد باشد فرصت الزم را

نسبت به مدرسه خواهند داشت (.)08

براي کسب تخصص کافی فراهم نمی سازد)08 (.

مزایاي بهبود در مهارت هاي پووهشی ،همراه بودن با

 مستلزم مدت زمان انعطاف پایر است .زمان طوالنی

سرگرمی و تفنن ،در نظر داشتن تمام سطوح یادگیري،
تلفیق تمام حوزه هاي برنامه درسی ،در برگیرنده
تمامی سبک هاي یادگیري ،به کارگیري فرآیند

تري صرف تهیه آن می شود.


مستلزم طراحی زیاد به ویوه در شروع کار است .به
تالش زیادي نیاز دارد.

پووهش ،توجه زیاد به عالیق فراگیران ،ایجاد اعتماد

 سر و صداي کالس در این رویکرد زیاد است.

گروهی ،تسهیل در موفقیت ،شفافیت و روشنی در

 موادآموزشی مورد نیاز همیشه موجود نیست.)08( .

ف رایند گروهی ،تسهیل در ارزش یابی نتایج و اهداف،
ایجاد ارتباطات صریح و روشن ،درگیري مستقیم

روش شناسی

فراگیران ،معنادار بودن محتوا و نبود تهدید در این

پووهش حاضر با هدف تحلیلی بر برنامههاي آموزش زیست

برنامه درسی می باشد (.)08

محیطی براي شناسایی قوت ها و ضع

ها در آموزش عالی،

تحليل برنامه های آموزش زيست محيطی برای شناسايی قوت ها و ضعف ها....
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نشان از هدف کاربردي دارد ،زیرا تحقیق کاربردي روشی است

بین شان توزیع شد .پس از جمع آوري پرسش نامه ها ضریب

که براي حل مساله اجتماعی انجام میگیرد و رابطهي منطقی

آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که ضریب  %848براي کل

بین کار و پووهش و جامعه پدید آمده است .این پووهش که

پرسش نامه حاصل شد که نشان از قابل قبول بودن آزمون

کننده آن چه که هست (وضع موجود) نیز می باشد،

داشت .اما براي تجزیه و تحلیل داده هاي گردآوري شده از

پووهش توصیفی به شمار می آید .هم چنین از آن جایی که در

روش هاي آماري توصیفی و استنباطی بهره گرفته شد .در آمار

این پووهش از ابزار گردآوري داده ي پرسش نامه استفاده شد،

توصیفی به منظور شناخت نمونه مورد مطالعه (آن چه که

از نوع پیمایشی می باشد .بنابراین تحقیق از نظر هدف در زمره

هست) از شاخص هاي تمرکز (میانگین ،مد ،میانه) و شاخص

تحقیقات کاربردي و از نظر روش ،توصیفی – پیمایشی محسوب

پراکندگی (واریانس ،انحراف معیار و ماکزیمم و مینیمم)

می شود.

استفاده شده است .در آمار استنباطی براي بررسی تاثیر ابعاد

جامعه آماري پووهش ،کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

مدل مورد نظر یک جامعه و براي ارایه ي راه کار بر اساس قوت

مدیریت ،برنامه ریزي آموزش محیط زیست است که در یازده

و ضع ها از روش ماتریس  IFEاستفاده خواهد شد.

وص

مرکز دانشگاهی مشغول به تحصیل می باشند .مجموعه تعداد
دانشجویان یازده مرکز در سال تحصیلی  70-73برابر با 917
نفر می باشد و مجموعه تعداد اعضاي هیات علمی این مراکز 04
نفر است .جهت نمونه گیري براي تعداد اعضاي هیات علمی ،به
دلیل تعداد محدود در اعضاي علمی نمونه با جامعه برابر انتخاب
شده استو براي نمونه گیري از تعداد دانشجویان روش تصادفی
ساده بوده و با توجه به حجم جامعه آماري ( ،)917 =Nبنا بر
پیشنهاد جدول کرجیسی و مورگان تعداد نمونه برابر با  054نفر
انتخاب گردید.
همان گونه که ذکر شد در این پووهش ابزار گردآوري داده ها
پرسش نامه می باشد .بدین منظور از پرسش نامه محقق ساخته
استفاده شده است .در گویه هاي مربوط به قوت ها و ضع هاي
این پرسش نامه ،چنان چه پاس دهندگان گزینه هاي خیلی
کم و کم را برگزینند ،به عبارت دیگر چنان چه میانگین پاس
آن ها به سواالت مزبور کم تر از مقدار مورد نظر یعنی گزینه ي
حد وسط طی پرسش نامه باشد که همان عدد  3است ،آن گاه
شاخص هاي آن گویه ها را تهدید تلقی می کنیم .اگر میانگین
پاس به آن ها کم تر از  3باشد ،آن گاه گویه هاي مزبور ضعی
به شمار خواهند آمد .اما براي به دست آوردن روایی ،پرسش
نامه در اختیار  14تن از صاحب نظران قرار داده شد که روایی
آن  4/8حاصل گردید و براي آزمون پایایی پرسش نامه ،گروهی
کوچک  ،35نفر از بین حجم نمونه انتخاب و پرسش نامه در

يافته های پژوهش
آمار توصیفی این پووهش نشان میدهد که تعداد اعضاي هیات
علمی مرد در بین مجموع نمونه آماري بیش تر از تعداد زنان
بوده و این درصد معادل  90/5درصد از مجموع آن ها میباشد.
اما در بین تعداد دانش جویان این رابطه عکس بوده و تعداد
دانشجویان زن بیش تر از مرد میباشد که معادل  58/0درصد
از مجموع حجم نمونه دانش جویان است .هم چنین میانگین
سابقه خدمت اعضاي هیات علمی برابر با  18/85سال می باشد.
از طرفی کم ترین میزان سابقه ي خدمت  5سال و بیش ترین
آن ها  08سال بوده است.
از آن جا که هدف اصلی پووهش ارزیابی برنامه هاي آموزش
محیط زیست براي شناسایی قوت و ضع

ها در آموزش عالی

در نظام آموزش عالی است ،براي شناسایی قوت و ضع

ها

موارد ذیل مورد توجه قرار گرفت.
نقطه قوت ()Strength
نقطه قوت یک سازمان یک کاربرد موفق از یک شایستگی یا
بهره برداري از یک عامل اصلی در جهت توسعه رقابت پایري
سازمان می باشد که در جهت توان مندي ها و منابع داخلی،
سازمان را به سوي نیل به اهداف آن یاري میکنند و پاس به
سواالت همانند ذیل می باشد:
 مزیت هاي سازمان چیست؟
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 چه چیزي را خوب انجام می دهد؟
و بر این اساس براي تهیه لیست نقاط قوت اقدام شد.

درون سازمان شده و مانع از تحقق اهداف میشود .پاس به
سواالت همانند ذیل می باشد:
 چه چیز می تواند بهبود داده شود؟

ضعف ()Weakness
نقطه ضع

شمسی پاپكياده و همكاران

 از چه چیزي می توان اجتناب کرد؟

یک سازمان یک کاربرد ناموفق از یک شایستگی یا

عدم بهره برداري از یک عامل اصلی است که رقابت پایري

بر این اساس براي تهیه لیست نقاط ضع اقدام شد.

شرکت را کاهش می دهد ،سبب محدودیت ها و کاستیهاي
جدول  -0نقاط قوت و ضعف شناسايی شده
Table 1. Strengths and Weaknesses detected

نقاط ضعف()Weakness

نقاط قوت()Strength

 – S1ارتباط افقی و عمودي باین دروس تعریا شاده در رشاته  -W1عدم انطباق بسته هاي آموزشی موجود باا برناماه هااي
توصیفی ارایه شده در دروس مصوب رشته هاي محیط زیست

هاي زیست محیطی

 – S2وجود برنامه هاي مصوب سازمانی میان مدت و بلناد مادت  -W2عدم توجه به اولویت در آموزش هاي حفاظت از محایط
زیست در سطوح مختل آموزشی

در رشته هاي زیست محیطی

 – S3هم خوانی دروس رشته هاي زیست محیطی باا ارزش هااي  -W3نبود پایه هاي قوي آموزشی و پووهشی در زمینه محیط
زیست براي جلوگیري از تخریب محیط زیست

مبتنی بر تفکر علمی

 – S4تناسب دروس ارایه شده در رشته هاي زیسات محیطای باا  -W4فقدان برنامه ریزي هدف مند در گساترش رشاته هااي
رشد تحولی دانش جویان در مقاطع گوناگون

تحصیلی

 – S5وجود رشته هاي مرتبط با محیط زیسات در مقااطع عاالی  -W5آموزش محور بودن برناماه هااي درسای دانشاگاهی در
رشته هاي زیست محیطی

تحصیلی و پرورش نیروهاي متخصص

 – S6وجود رشته هاي جدید و توسعه میان رشته ها باا مضامون  -W6عدم وجود یا پاایین باودن اساتانداردهاي برناماه هااي
موجود

برنامه هاي زیست محیطی

 -W7عدم تناسب یا پایین بودن سطح برنامه هااي درسای باا
رفتارهاي حمایت آمیز محیط زیست و توسعه پایادار در ساطح
ملی و جهانی
ماتريس ارزيابی عوامل درونی يا داخلی ()IFE
این ماتریس ابزاري جهت بررسی عاوامال داخلای ساازمااان

 سازمان بر روي چه موارد اصلی تمرکز دارد؟

می باشد .در این وجه از فرآیند به تحلیل نقاط قوت /ضع هاي

 چه چیز می تواند سبب بهبود سازمان شود؟

درونی یک موقعیت گروهی پرداخته شد .در این بعد از مساله

 از چه چیزي می توان اجتناب کرد؟

عمدتا عوامل درونی موجود در سازمان مورد توجه قرار گرفت و
براي تهیه لیست نقاط قوت /ضع

سازمان ،پاس گویی به

سواالت ذیل مورد توجه قرار گرفت:

مراحل تهیه ماتریس  IFEعبارتند از:
.1

شناسایی عوامل داخلی( نقاط قوت و ضع )

.0

به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر (بی اهمیت)

 مزیت هاي سازمان چیست؟

تا یک (بسیار مهم) اختصاا می دهند .می توان از

 چه چیزي را خوب انجام می دهید؟

نرمالیزه کردن براي وزن دهی استفاده نمود ،در این

تحليل برنامه های آموزش زيست محيطی برای شناسايی قوت ها و ضعف ها....
صورت جمع ضرایب وزنی اختصاا داده شده باید

.3

.0

085

امتیاز وزن دار«امتیاز موزون» هر عامل را محاسبه

مساوي یک شود.

می نمایند .براي این منظور امتیاز هر ردی

وضع موجود هر عامل با امتیازي بین  1تا 0

عوامل درونی سازمان را در وزن نرمالیزه شده آن

مشخص می شود که به آن «امتیاز وضع موجود»

ضرب نموده و در یک ستون جدید درج می نماید.

گفته می شود .نقاط ضع

فقط امتیاز  1یا  0را

.5

از

جمع امتیازات وزن دار یا «امتیازات موزون» را

دریافت می نمایند .نقاط قوت فقط نمرات  3و  0را

محاسبه می نمایند که حداقل آن 1و حداکثر آن 0

می توانند به خود بگیرند.

می باشد و میانگین آن  0/5خواهد بود .اگر نمره

توجه به ایان نکته در تهیه ماتریس  IEFبسیار حایز اهمیت

نهایی ماتریس  IFEسازمان کم تر از  0/5باشد

می باشد که امتیازات براساس وضع موجود فعالیت هاي سازمان

یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی روي هم رفته

و محیط حاکم بر آن تعیین شده و وزن ها بر اساس درجه

دچار ضع

می باشد و اگر نمره نهایی ماتریس

اهمیت هر یک از عوامل در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و

 IFEبیش تر از  0/5باشد بیان گر آن است که

مشخص می شوند .منظور از «وضع موجود» نحوه مدیریت نقاط

سازمان از نظر عوامل درونی مجموعاً داراي قوت

ضع

و قوت در سازمان می باشاد ،اگر مادیاریت سازمان در

پی نقاط ضع

باشد امتیاز باالیی در خصوا نقطه ضع

است.

به

خود اختصاا می دهد و برعکس اگر نقاط قوت به خوبی
مدیریت نشود امتیاز پایین دریافت می کند
جدول  -2ماتريس ارزيابی عوامل داخلی ( )IFEاز ديدگاه اساتيد و دانشجويان
Table 2. Internal factors evaluation matrix (IFE) from the perspective of teachers and students
IFE
امتياز
وزن
مجموع مقياس
وزن ها

ضعف ها

قوت ها

نسبی

ارتباط افقی و عمودي بین دروس تعری شده در رشته هاي زیست محیطی

954

3

4/48

4/18

وجود برنامه هاي مصوب سازمانی میان مدت و بلند مدت در رشته هاي زیست محیطی

1498

3

4/47

4/09

هم خوانی دروس رشته هاي زیست محیطی با ارزش هاي مبتنی بر تفکر علمی

1148

0

4/1

4/0

تناسب دروس ارایه شده در رشته هاي زیست محیطی با رشد تحولی دانش جویان در
مقاطع گوناگون

801

3

4/48

4/18

وجود رشته هاي مرتبط با محیط زیست در مقاطع عالی تحصیلی و پرورش نیروهاي
متخصص

1001

0

4/10

4/08

وجود رشته هاي جدید و توسعه میان رشته ها با مضمون برنامه هاي زیست محیطی

787

0

4/48

4/30

عدم انطباق بسته هاي آموزشی موجود با برنامه هاي توصیفی ارائه شده در دروس
مصوب رشته هاي محیط زیست

803

1

4/45

4/45

عدم توجه به اولویت آموزش هاي حفاظت از محیط زیست در سطوح مختل آموزشی

954

1

4/48

4/48

نبود پایه هاي قوي آموزشی و پووهشی در زمینه محیط زیست براي جلوگیري از تخریب
محیط زیست

1498

0

4/47

4/18

فقدان برنامه ریزي هدف مند در گسترش رشته هاي تحصیلی

801

0

4/49

4/10

آموزش محور بودن برنامه هاي درسی دانش گاهی در رشته هاي زیست محیطی

785

0

4/48

4/18

عدم وجود یا پایین بودن استانداردهاي برنامه هاي موجود

803

1

4/45

4/45

088
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عدم تناسب یا پایین بودن سطح برنامه هاي درسی با رفتارهاي حمایت آمیز محیط
زیست و توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی

1480

مجموع

11849

0

4/47

4/18

1

0/85

هدف از تشکیل مااتریس  ،IFEابازاري جهات بررسای عوامال

کنونی را حفظ نمود .اما با وجود معضالت متفاوت و گوناگونی

داخلی سازمان است .این ماتریس در واقع نقااط قاوت و ضاع

که در پیامدهاي زیست محیطی جهانی مشاهده می شود ،به

سازمان را ارزیابی می کند .با توجه باه تااثیر هار یاک از نقااط

روز رسانی اطالعات و هم گام شدن با برنامه هاي جهانی زیست

ضع و قوت آن ها ،با توجه به اهمیات ،نماره هاایی از  1تاا 0

محیطی و داشتن تشریک مساعی و تعهد مشترک کشورها براي

داده ماای شااود .در نهایاات بااا ض ارب وزن هاار معیااار در رتبااه

تفاهم بر روي مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار امري

تخصیص یافته ،نمره نهایی هر عامل بدست می آید .نمره نهایی

ضروري به حساب می آید .جانسون ( )0447در تحقیقی که در

ماتریس  IFEاز جمع نمرات نهایی عوامل حاصل می شود .این

کشور کانادا انجام داد ،بیان کرد با روند تخریب محیط زیست و

نمره براي ماتریس  ،IFEعدد  0/85به دست آمد .این مقادار از

تسریع روزافزون آن ،نیاز به سازگار شدن برنامه هاي درسی با

عدد  0/5بیش تر می باشد و می توان ایان گوناه تفسایر کارد.

سیر صعودي این تخریب و آموزش محیط زیست براي رسیدن

وضعیت نسبتاً متعادلی بین نقاط قوت و فرصت هاا در ساازمان

به این سازگاري و گام نهادن به فراسوي برنامه هاي درسی

وجود دارد.

کنونی را باید متاکر شد (.)31

با توجه به مهم ترین نقاط قوت در برنامه هاي آموزش زیست

براي شناسایی مهمترین نقاط ضع

محیطی در آموزش عالی ایران از دیدگاه اساتید و دانش جویان

زیست محیطی آموزش عالی ایران از دیدگاه اساتید و

زیست محیطی کشور که با تمرکز بر نظرات دو گروه مولفه ها

دانشجویان زیست محیطی کشور ،می توان آنها را به شرح

شناسایی گردید .مجموع امتیازهاي به دست آمده را می توان به

ذیل رتبه بندي نمود:

شرح ذیل رتبه بندي نمود:

رتبه  :1نبود پایه هاي قوي آموزشی و پووهشی در زمینه محیط

رتبه :1وجود رشته هاي مرتبط با محیط زیست در مقاطع عالی

زیست براي جلوگیري از تخریب محیط زیست -عدم تناسب یا

تحصیلی و پرورش نیروهاي متخصص

پایین بودن سطح برنامه هاي درسی با رفتارهاي حمایت آمیز

رتبه  : 0هم خوانی دروس رشته هاي زیست محیطی با ارزش

محیط زیست و توسعه پایدار در سطح ملی و جهانی

هاي مبتنی بر تفکر علمی

رتبه  :0آموزش محور بودن برنامه هاي درسی دانشگاهی در

رتبه  :3وجود برنامه هاي مصوب سازمانی میان مدت و بلند

رشته هاي زیست محیطی

مدت در رشته هاي زیست محیطی

رتبه  :3فقدان برنامه ریزي هدفمند در گسترش رشته هاي

رتبه  : 0وجود رشته هاي جدید و توسعه میان رشته ها با

تحصیلی

مضمون برنامه هاي زیست محیطی

رتبه  :0عدم توجه به اولویت آموزش هاي حفاظت از محیط

رتبه  : 5ارتباط افقی و عمودي بین دروس تعری شده در رشته

زیست در سطوح مختل آموزشی

هاي زیست محیطی -تناسب دروس ارایه شده در رشته هاي

رتبه  :5عدم انطباق بسته هاي آموزشی موجود با برنامه هاي

زیست محیطی با رشد تحولی دانشجویان در مقاطع گوناگون

توصیفی ارایه شده در دروس مصوب رشته هاي محیط زیست-

در راستاي مولفه هاي ذکر شده به عنوان نقاط قوت آموزش

عدم وجود یا پایین بودن استانداردهاي برنامه هاي موجود

عالی در ارایه برنامه هاي آموزش زیست محیطی به نظر می

گسترش سریع و پیشرفتهاي جدید در عرصه علم و دانش در

رسد جهت ارتقا و یا داشتن روندي رو به رشد ،باید مسیر

دوره هاي جدیدي از زندگی بشر اتفاق افتاده است و اکنون

در برنامه هاي آموزش

تحليل برنامه های آموزش زيست محيطی برای شناسايی قوت ها و ضعف ها....

084

زمان همگام شدن با تکنولوژي و فناوري اطالعات و ارتباطات

برنامه پنجم سازندگی (توسعه) که مبناي توسعه و اقتصاد کشور

تضمینی براي پیش روي در عرصه علم و دانش می باشد)30( .

را توسعه مبتنی بر دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش قرار داده

هدفمند سازي در برنامه هاي درسی زیست محیطی آموزش

است .بر این اساس بهره گیري از وجود منابع علمی ،پووهشی و

عالی ،بهره مندي از علوم رفتاري در برنامه هاي زیست محیطی

دارا بودن متخصصان صاحب نظر در امر آموزش هاي زیست

و ارتقا و به روز بودن در برنامه هاي آموزشی و پووهشی

محیطی و نیز شبکه هاي قوي ارتباطی و امکان انتقال فناوري و

میتوانند در ارایه دروس تخصصی و توانایی ایجاد خالقیت و

الگوي آموزشی مناسب در زمینه محیط زیست در بین کشورها

نوآوري در امر انتقال دانش علمی( در ارتقاي آگاهی ،درک و

فرصتی مناسب جهت هم گام بودن با برنامه هاي آموزشی

دانش جامعه براي رسیدن به توسعه ي پایدار مهم اند) ،مدنظر

کشورها با توجه به رعایت مسایل قومی و فرهنگی در کشور

قرار گیرند.

فراهم می کند .بنابراین شاهد اتخاذ رویکرد میان رشته اي در
آموزش عالی به جاي تکیه بر موضوعات خاا خواهیم بود تا

بحث و نتيجه گيری

تالش هاي پراکنده اي که براي تدوین برنامه راهبردي محیط

مبانی نظري و مطالعه میدانی که در خصوا ظرفیت ها و

زیست در دانشگاهها در جریان است .با انسجام بخشی در امر

محدودیت هاي برنامه هاي آموزش محیط زیست در آموزش

محیط زیست و استفاده از فرصت ها موجود به صورت منسجم

عالی در این پووهش صورت گرفته است ،گویاي این است که

و هدفدار دنبال شود .کوشش گردد تا از تهدید هایی که در

جهت هم سو شدن با مسایل و مشکالت زیست محیطی باید

پیش روي برنامه هاي زیست محیطی آموزش عالی وجود دارد

راهبردهایی مناسب همراه با رویکرد مشارکتی تدوین گردد تا از

کاسته یا سعی گردد از این استراتوي ها به نفع سازمان استفاده

این طریق ضمن افزایش احساس تعلق و مالکیت در همه ذینفع

شود .اما افزون بر این باید اصول زیر در همه سطوح برنامه

ها در مورد محیط زیست ،ظرفیت سازي نهادي در همه سطوح

ریزي اعم از ملی و بین المللی مدنظر قرار گیرد:

سازمانی ،فعالیتی و فضایی و مکانی تقویت گردد .آموزش عالی



دیدگاه کل نگر

و برنامه هاي درسی دانشگاهی از دو منظر می توانند در این



توسعه برنامه هاي درسی زیست محیطی بین المللی
شده در آموزش عالی

مورد مطرح باشند که عبارتند از عمل گرایانه و ارزش محور،
اتخاذ هر کدام از این رویکردها مستلزم تلفیق مفاهیم دانشی و



پووهشی بین الملل به همراه دانش و تجارب بومی

مهارت هایی است که رشته هاي موجود دانشگاهی را متناسب
با نیازهاي عصر جدید ،متحول خواهد کرد .در مدیریت هاي



استراتویک براي موفق بودن یک سازمان ،درونی نمودن و یا
کاهش ضع

زی را براي اجرایی شدن آن باید از نقاط قوت و ضع

هدفمندسازي برنامه هاي درسی با رویکرد زیست
محیطی و گسترش آن در رشته هاي تحصیلی

هاي موجود در سازمان حایز اهمیت می باشد،
هاي

استفاده از تجارت جهانی و ظرفیت هاي علمی و

آموزش عالی


تنوع بخشی در نقش آموزش هاي زیست محیطی در

موجود در سیستم مطلع بود .برنامه ریزي نمودن در استاندارد

برنامه هاي رشته هاي مقاطع گوناگون مصوب

سازي برنامه هاي درسی آموزش عالی با برنامه هاي درسی بین

آموزش عالی.

المللی و توجه ویوه به امر آموزش محیط زیست شیوه مناسبی
براي مقابله با ضع هاي پیشرو سازمان می باشد.
لاا کشور ما جهت همگرایی با حرکت جهانی و نیز دستیابی به
اهداف سند چشم انداز  1040و سایر اسناد باال دستی به ویوه
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